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220 6 Endokrina systemet

låg glukoskoncentration i blodet leder till ökad 
GH-frisättning. Könshormoner, både manliga 
(androgener) och kvinnliga (östrogener), sti-
mulerar GH-frisättningen, vilket bidrar till ökad 
frisättning och ökad längdtillväxt i puberteten. 
IGF-1 har negativ effekt på GH-frisättningen 
genom långa återkopplingsslingor (bild 6.10).

28 Beskriv hur hypotalamus reglerar frisätt-
ningen av GH.

29 Förklara hur IGF-1 påverkar frisättningen 
av GH.

Bild 6.10

Prolaktin
Effekter. Prolaktinets (PRL) viktigaste funktion 
är att stimulera mjölkkörtlarnas och mjölkpro-
duktionens utveckling (s.  623). PRL påverkar 
också könskörtlarnas funktion hos både kvinnor 
och män. Effekterna av PRL beskrivs närmare i 
kapitel 19, Fortplantningen.

Reglering av frisättning. PRL-frisättningen 
reg leras av hypotalamushormonerna dopamin 
(PRL-IH) och TRH (PRL-RH) (bild 6.11). Effek-
ten av dopamin, som hämmar PRL-frisättning-
en, dominerar, och den samlade effekten av hy-
potalamus på PRL- fri sätt ningen är därför häm-
mande. Eftersom TRH stimulerar frisättning-

Bild 6.9 Effekterna av 
tillväxthormon (GH).

Hypofystumörer

Hypofystumörer utgör cirka 20 % av alla intra-
kraniella tumörer. Hypofystumörer är nästan all-
tid godartade, men efter hand som de växer kan 
de trycka på synnerven som ligger nära hypo-
fysen (bild 6.5). Detta kan orsaka nervskada och 
synrubbningar.

Prolaktinproducerande tumörer är de van-
ligaste hypofystumörerna. Den ökade produk-
tionen av prolaktin kan hos kvinnor leda till 
onormal mjölkutsöndring, galaktorré. Höga kon-
centrationer i blodet av PRL undertrycker också 
gonadfunktionen. Hos kvinnor upphör då men-
struationsblödningarna, amenorré, och män kan 
drabbas av impotens. De flesta fallen av prolak-
tinproducerande hypofystumörer behandlas 

med läkemedel som har samma effekter som 
dopamin, det vill säga de undertrycker hypofy-
sens prolaktinfrisättning (bild 6.11).

Hypofystumörer som producerar tillväxthor-
mon är sällsynta. Om en överproduktion av till-
växthormon startar före puberteten, då epi-
fysskivorna fortfarande är öppna (s. 253), ökar 
längdtillväxten. Överproduktion av tillväxthor-
mon är emellertid vanligare i vuxen ålder då epi-
fysskivorna är slutna och stimulering av längdtill-
växten inte är möjlig. I stället sker då en bredd- och 
storlekstillväxt av skelettbenen, vilket syns särskilt 
i ansiktet samt på händerna och fötterna. Även 
kroppens mjukdelar växer, vilket leder till grova 
ansiktsdrag. Detta tillstånd kallas akromegali.
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